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Meslek Komitelerimizin Değerli Üyeleri  

2022 yılının ikinci, 2018-2022 hizmet döneminin ise son Meslek Komiteleri 

Müşterek Toplantısında bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz.  

Sizlerin de bildiği gibi 4 yılda bir gerçekleştirilen Oda seçimlerimizi,  15 Ekim 2022 

tarihinde yapacağız. 2018 yılındaki seçimlerle göreve geldik ve birlikte 4.5 yıldır 

görev yapıyoruz. Öncelikle siz meslek komitesi üyelerimize ve başkanlarımıza 

uyumlu çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.  

Oda Muamelat Yönetmeliği uyarınca yılda iki kez gerçekleştirdiğimiz Meslek 

Komitesi Müşterek toplantılarımızda, sizlerin aracılığıyla Oda üyelerimizin ve 

sektörlerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alıyoruz. İlgili makamlara 

ileterek, lobi faaliyeti yapıyor ve takipçisi oluyoruz.  

Bugün de üyelerimizden ve komitelerimizden bize ulaşan 30’u aşkın sorunu ve 

çözüm önerisini rapor haline getirerek sizlerle paylaştık. Bu konulara sizlerin de 

ekleyeceği sorunlar-öneriler varsa bunları raporumuza ilave edelim.   

Bu raporu ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız. Ayrıca raporumuzu TOBB 

Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na 29 Eylül Perşembe günü Fethiye’ye 

gerçekleştirileceği ziyarette sunacağız. Ve takipçisi olacağız.  

Değerli Arkadaşlar;  

Görev yaptığımız 4.5 yıl boyunca Odamıza, üyelerimize en iyi şekilde hizmet 

vermek amacıyla birlik beraber içinde görev yaptık. İnanıyorum ki hepimiz bu 

görevlere, üyelerimize, bölge ekonomisine katkı sağlamak için talip olduk. Ve 

görevimizi layıkıyla yerine getirmenin gayretiyle çalıştık.  

Her ay düzenli olarak yapılan komite toplantılarımızda sektörlerimizin sorunlarını 

ele aldık, çözüm yollarını görüştük. Bölgesel ve sektörel toplantılar düzenleyerek; 

sorunları ve taleplerini bizzat üyelerimizden dinledik, sektörlerimizin nabzını 

tuttuk. 

Bu 4.5 yıllık süreçte zaman zaman güldük, keyifli zamanlar geçirdik, zaman 

zaman gerginlikler yaşadık. Tüm bunlar Odamıza ve Fethiyemize en iyi hizmeti 

sunmak içindi. Tüm komite üyelerimiz, başkanlarımız ve meclis üyelerimizle 2 yılı 

pandemiyle geçse de Fethiye ticaret hayatında çarkların dönmesi için elimizden 

gelenin en iyisini yaptık. Kısıtlamaların olduğu salgın döneminde bile FTSO olarak 

üyelerimize kesintisiz bağlantıda olduk. Meclisimiz, meslek komitelerimiz ve 

Yönetim Kurulumuz, çalışanlarımızla, üyelerimize hiçbir aksama olmadan hizmet 

verdik.  



 

 
 

2 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı 
-23 Eylül 2022 

Artık seçim sürecine girdik.  Bugün 3 aday ile seçime gidiyoruz. Bu süreçte bize 

yakışan kırıcı olmadan, kişisel hırslarla karalamalara girmeden ve en önemlisi 

Odamızın itibarını zedelemeden bu süreci tamamlamak.  

Meslek Komitelerimizin Değerli Üyeleri 

İlk günden itibaren üç hedefimiz vardı;  

 Fethiye ve Seydikemer’in ticari kapasitesinin geliştirilmesi,  

 Üyelerimizin memnuniyetinin arttırılması ve  

 Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi  

 

FTSO olarak, Fethiyemizde turizm ve ticari hayatın canlı olması, yatırım ortamının 

gelişmesi, sorunların çözümü ve bölgemizi uluslararası alanda yeni pazar 

ülkelerde tanıtmak için birlik beraberlik içinde çalıştık.   

 

Değerli Arkadaşlarım,  

Mart ayında yaptığımız müşterek toplantımızdan bu yana gerçekleştirdiğimiz 

faaliyetlerimizle ilgili sizlere kısaca bilgi aktarmak istiyorum.  

 

 Üyelerimizin nitelikli çalışan ihtiyacı sorunu çözülüyor 

Bölge ekonomisine yön veren sektörlerimizin bugün en önemli ihtiyaçlarından biri 

nitelikli eleman. Bu sorunun çözülmesi için somut adım attık. Sektörlerimizin 

beklentilerini karşılayacak elemanların yetiştirilmesi için Fethiye Mustafa Kemal 

Teknik Anadolu Lisesi’nin hamiliğini üstlendik.  

Okulun tüm makine ve teçhizat eksiklerini gidererek, eğitim şartlarının 

iyileştirilmesini sağlayacağız. Ayrıca öğrenciler üyelerimizin yanında staj yaparak 

bilgi ve becerilerini pekiştirecek.   

Böylece üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mesleğini bilen ve 

sahiplenen çalışanlar yetiştirilecek.  

İlk aşamada gemi inşaat sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılaması için 

okul bünyesinde gemi yapım atölyesi yapacağız. Bunun için çalışmaları başlattık.  

Ayrıca mevcut bölümlerin yanı sıra üyelerimizin talepleri doğrultusunda okulda 

yeni bölümler de açılabilecek 

 Dijital ehliyet ve takograf işlemleri artık FTSO’dan yapılabiliyor  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin ticari hayatlarını 

kolaylaştırmak amacıyla hizmetlerine bir yenisini daha ekledik. Üyelerimizin 

bizden bir talebi de takograf işlemlerinin Fethiye’de yapılmasıydı. Bunu 

da gerçekleştirdik.   
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Girişimlerimizle FTSO, sayısal takograf işlemlerinin yapılabilmesi için TOBB’un 

yetkilendirdiği 159 “Yetkilendirilmiş Kayıt Merkezi”nden biri oldu. Karayolu taşıma 

araçlarının sürücüleri, dijital ehliyet ve sayısal takograf işlemlerini artık Muğla’ya 

gitmeden Odamızdan yapılıyor. Bölgemiz ticari taşıt sürücülerine hayırlı olsun.  

 

 Körfez kirliliği ve koylar sorununu bilimsel platforma taşıdık  

Fethiye Körfezi ve koylarımızın korunması turizmden para kazanan bölgemizin 

geleceği için son derece hassas konular. Bu nedenle Özel Çevre Koruma Bölgesi 

olmasına rağmen Göcek-Dalaman koylarında özellikle son dönemde artan 

yapılaşma girişimlerine karşı sesimizi yükselttik. Yanlıştan geri dönülmesini 

sağladık.  

Bununla da kalmadık, bir “B” planı oluşturmak amacıyla; Fethiye ve Dalaman 

Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, akademisyenlerimizin katılımıyla 

Göcek’te Fethiye Körfezi, Göcek-Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi 

Çalıştayı düzenledik.  

İki gün süren çalıştayda kıyılarımız ve koylardaki durum tüm yönleriyle ele alındı. 

Çalıştayımızın sonuç raporu önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar ile paylaşılacak.  

 

Meslek Komitelerimizin Değerli Üyeleri,  

Bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Odamız, iştirakimiz FGB  ve bölgemiz 

ne yazık ki Babadağ Teleferik gelirlerinden alması gereken payı, hatalı sözleşme 

nedeniyle alamıyor. Bu konuda firmayla ortak çıkar yol bulamadığımız için olay 

yargıya taşındı. Üzerine basarak tekrar söylüyorum; FTSO ve FGB olarak 

burada tek amacımız var, o da bölgemizin hak ettiği geliri almasıdır.  

 

FTSO ve FGB olarak birçok kez Odamıza yöneltilen haksız suçlamalara yanıt 

verdik ve konuya açıklık getirdik. Ancak yeni de yargı süreci devam eden konular 

maalesef seçim malzemesi olarak kullanılıyor.   

Fethiye iş dünyasını temsil eden ve 6000’ni aşkın üyesinin iş imkanlarını 

iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla çalışan Odamızın bu tür açıklamalarla 

kurumsal olarak yıpratılması yanlış ve son derece üzücü.  

 

Meslek Komitelerimizin Değerli Üyeleri,  

Son olarak,  başta siz komite üyelerimiz olmak üzere Meclis ve Yönetim Kurulu 

üyesi arkadaşlarıma ve Oda personelimize 4.5 yıllık süreçte uyumlu 

çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.  
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TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 29 Eylül Perşembe günü Fethiye 

ziyareti sırasında düzenleyeceğimiz istişare toplantısına hepinizi davet ediyorum.  

Müşterek toplantımızın verimli olmasını diliyor, 15 Ekim Cumartesi günü yapılacak 

Oda seçimlerimizin; üyelerimiz, Odamız ve bölgemiz için hayırlı olmasını temenni 

ediyorum.   

Sözü size bırakıyorum. Sizleri dinleyeceğiz, taleplerinizi öncelikle TOBB 

Başkanımıza ve ilgili makamlara ileteceğiz.   

Saygılarımla. 


